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Obec Stará Paka 
se sídlem Obecního úřadu Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 

IČO: 00272132, ID DS: ytha6e6, tel.: 493 798 282 
 

 

Výpis z usnesení 
z 8. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne 5. 3. 2020 

od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Stará Paka 
 
 
Přijato usnesení č. 220/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 
Paka. 
 
Přijato usnesení č. 221/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu 
p. Hanu Hylmarovou. 
 
Přijato usnesení č. 222/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Fejfar, Ing. Jaroslav Bil. 
 
Přijato usnesení č. 223/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 1. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 
o částku 2 363 437,00 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 
 
Přijato usnesení č. 224/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku obce Stará Paka na rok 
2020. 
 
Přijato usnesení č. 225/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bylo seznámeno s plněním rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka 
za rok 2019 a schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2020. 
 
Přijato usnesení č. 226/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí zrušení položky rozpočtové skladby na rok 2020 
označení 1345 – Poplatek z ubytovací kapacity a přejmenování položky rozpočtové skladby na rok 2020 
označení 1342 – Poplatek z pobytu. 
 
Přijato usnesení č. 227/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Stará 
Paka níže uvedeným žadatelům takto: 
Domácí hospic Duha, o.p.s.    IČO: 26561433       5 000,00 Kč 
Senioři ČR, z.s., Regionální organizace Novopacká  IČO: 75133385     10 000,00 Kč 
Český kynologický svaz ZKO Stará Paka -304  IČO: 60117389     15 000,00 Kč 
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Nová Paka IČO: 70834717       5 000,00 Kč 
Život bez bariér, z.ú.     IČO: 26652561       5 000,00 Kč 
Tělovýchovná jednota Sokol Ústí u Staré Paky, z.s.  IČO: 60117591     15 000,00 Kč 
Asociace integrovaných sportů, z. s.   IČO: 22822763       5 000,00 Kč 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ústí u Staré Paky IČO: 64812537     15 000,00 Kč 
LMK Nová Paka, modelářský klub p.s.   IČO: 60117893       8 000,00 Kč 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Roškopov  IČO: 60118938     10 000,00 Kč 
TJ SOKOL Stará Paka z.s.    IČO: 44477554   380 000,00 Kč 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Brdo   IČO: 60118954     10 000,00 Kč 
Tělovýchovná jednota Sokol Roškopov, z.s.   IČO: 65197852     45 000,00 Kč 
AVZO ČR ROŠKOPOV     IČO: 75106698     30 000,00 Kč 
Fjordklub ČR, z.s.,     IČO: 26993929     15 000,00 Kč 
OPEN ART, z.s.      IČO: 64814432     90 000,00 Kč 
Sportem proti bariérám, z.s.    IČO: 27031161   115 000,00 Kč 
Novopacký parostrojní spolek    IČO: 06803610     10 000,00 Kč 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stará Paka  IČO: 60118059     37 000,00 Kč 
Zákl. org. Českého zahrádkářského svazu Stará Paka IČO: 60119241       6 000,00 Kč 
Klub biatlonu Roškopov p.s.    IČO: 64815528     25 000,00 Kč 
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Přijato usnesení č. 228/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem Domácí 
hospic Duha, o.p.s., IČO: 26561433, ve výši 5 000,00 Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním 
domácí hospicové péče. 
 
Přijato usnesení č. 229/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem Senioři ČR, 
z.s., Regionální organizace Novopacká, IČO: 75133385, ve výši 10 000,00 Kč na provoz kanceláře, 
dopravu, kulturní akce. 
 
Přijato usnesení č. 230/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem Český 
kynologický svaz ZKO Stará Paka-304, IČO: 60117389 ve výši 15 000,00 Kč na úpravu cvičební plochy, 
opravu budovy a překážek, rozvod vody, opravu oplocení, rekonstrukce kuchyňky. 
 
Přijato usnesení č. 231/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem Český svaz 
včelařů, z.s., základní organizace Nová Paka, IČO: 70834717 ve výši 5 000,00 Kč na léčení včelstev, 
kontrolní činnost. 
 
Přijato usnesení č. 232/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem Život bez 
bariér, z.ú., IČO: 26652561 ve výši 5000,00 Kč na veřejně prospěšné účely. 
 
Přijato usnesení č. 233/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem 
Tělovýchovná jednota Sokol Ústí u Staré Paky, z.s., IČO: 60117591 ve výši 15 000,00 Kč na provoz, 
údržbu, pořádání sportovních a společenských akcí. 
 
Přijato usnesení č. 234/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem Asociace 
integrovaných sportů, z. s., IČO: 22822763 ve výši 5 000,00 Kč na celoroční integrované sportovní 
aktivity v regionu Novopacka v roce 2020. 
 
Přijato usnesení č. 235/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - 
Sbor dobrovolných hasičů Ústí u Staré Paky, IČO: 64812537 ve výši 15 000,00 Kč na nákup pracovních 
uniforem, zakoupení cvičné kádě. 
 
Přijato usnesení č. 236/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem LMK Nová 
Paka, modelářský klub p.s., IČO: 60117893 ve výši 8 000,00 Kč na pořízení kompozitních materiálů na 
stavbu modelů. 
 
Přijato usnesení č. 237/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - 
Sbor dobrovolných hasičů Roškopov, IČO: 60118938 ve výši 10 000,00 Kč na nákup vycházkových 
uniforem. 
 
Přijato usnesení č. 238/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem TJ SOKOL 
Stará Paka z.s., IČO: 44477554 ve výši 380 000,00 Kč na zajištění sportovní činnosti všech oddílů. 
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Přijato usnesení č. 239/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS – 

Sbor dobrovolných hasičů Brdo, IČO: 60118954 ve výši 10 000,00 Kč na nákup zásahových uniforem. 

 
Přijato usnesení č. 240/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem 
Tělovýchovná jednota Sokol Roškopov, z.s., IČO: 65197852 ve výši 45 000,00 Kč na činnost. 
 
Přijato usnesení č. 241/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem AVZO ČR 
ROŠKOPOV, IČO: 75106698 ve výši 30 000,00 Kč na činnost. 
 
Přijato usnesení č. 242/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem Fjordklub 
ČR, z.s. IČO: 26993929 ve výši 15 000,00 Kč na skokový materiál a výcvikové pomůcky. 
 
Přijato usnesení č. 243/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka OPEN ART, z.s., 
IČO: 64814432 ve výši 90 000,00 Kč na letní dílny pro děti a mládež Roškopov 2020. 
 
Přijato usnesení č. 244/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem Sportem 
proti bariérám, z.s., IČO: 27031161 ve výši 115 000,00 Kč na provozní náklady na sociální službu 
– osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené. 
 
Přijato usnesení č. 245/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem Novopacký 
parostrojní spolek, IČO: 06803610 ve výši 10 000,00 Kč na pořádání jízd parních vlaků ve Staré Pace 
a okolí v roce 2020. 
 
Přijato usnesení č. 246/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem SH ČMS - 
Sbor dobrovolných hasičů Stará Paka, IČO: 60118059 ve výši 37 000,00 Kč na kulturní a sportovní 
činnost, činnost mládeže, vybavení nové klubovny. 
 
Přijato usnesení č. 247/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem Základní 
organizace Českého zahrádkářského svazu ve Staré Pace, IČO: 60119241 ve výši 6 000,00 Kč na 
opravu jedné ze vstupních bran do areálu zahrádkářské kolonie nad „Sokolákem“. 
 
Přijato usnesení č. 248/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu obce Stará Paka na rok 2020 mezi obcí Stará Paka a subjektem Klub biatlonu 
Roškopov p.s., IČO: 64815528 ve výši 25 000,00 Kč na organizaci a účast na regionálních závodech 
v biatlonu, materiálové zabezpečení činnosti klubu. 
 
Přijato usnesení č. 249/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2019 Masarykovy základní školy 
Stará Paka, okres Jičín, IČO: 70890072. 
 
 
 
 
 



- 4 - 

Přijato usnesení č. 250/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výsledek hospodaření Masarykovy základní školy Stará Paka, 
okres Jičín, IČO: 70890072, za rok 2019 ve výši – 91 572,90 Kč s tím, že výsledek hospodaření bude 
vypořádán převedením finančních prostředků z rezervního fondu Masarykovy základní školy, okres 
Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 251/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odpisový plán pro rok 2020 Masarykovy základní školy Stará 
Paka, okres Jičín, IČO: 70890072. 
 
Přijato usnesení č. 252/2020 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje žádost Masarykovy základní školy Stará Paka, okres Jičín, 
IČO: 70890072, o snížení neinvestičního příspěvku pro rok 2020 (z důvodu úpravy odpisového plánu 
pro rok 2020) o částku 10 993,00 Kč. 
 
Přijato usnesení č. 253/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2019 Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218. 
 
Přijato usnesení č. 254/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218, za rok 2019 ve výši 238 702,98 Kč s tím, že částka ve výši 89 202,98 Kč bude 
převedena do rezervního fondu a částka ve výši 145 500,00 Kč bude převedena do fondu odměn. 
 
Přijato usnesení č. 255/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odpisový plán pro rok 2020 Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218. 
 
Přijato usnesení č. 256/2020: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka se seznámilo s dokumentem Mateřské školy, Stará Paka, 
IČO: 75015218, „Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Stará Paka pro školní rok 
2020/2021“ a bere ho na vědomí. 
 
Přijato usnesení č. 257/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka ruší usnesení č. 213/2019 v plném rozsahu. 
 
Přijato usnesení č. 258/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby zřízení věcného břemene č. IV-122019265/SOBS VB/2 na 
pozemku p. č. 566/2, katastrální území Karlov u Roškopova, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, s korporací ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO: 24729035 (v zastoupení dle platné plné moci korporací Kadlec a Kábrtová s.r.o., 
Jiráskova 1014/1, 460 01 Liberec, IČO: 28706421), za jednorázovou úhradu ve výši 10 000,00 Kč bez 
daně z přidané hodnoty (k částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platné sazby ke dni 
uskutečnění platby, po provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí) s tím, že veškeré 
náklady spojené s vyhotovením smlouvy, geometrickým plánem a poplatků spojených s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 259/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
sítě na pozemku p. č. 120/3, a pozemku p. č. st.201/6, vše katastrální území Stará Paka, zapsaných na 
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, s oprávněným ze služebnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 (v zastoupení dle platné plné 
moci korporací RYDVAL – ELEKTRO, s.r.o., IČO: 25298194), v rozsahu geometrického plánu č. 1212-
105/2018, za jednorázovou úhradu ve výši 12 100 Kč celkem, z toho 10 000,00 Kč základ daně 
a 2 100,00 Kč daň z přidané hodnoty.  
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II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 260/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zvýšení nájemného a úhrady nákladů za poskytnuté služby 
dle smlouvy o nájmu ze dne 21. 12. 2015 uzavřené s p. Martinou Dyntrovou, bytem Tovární 189, Stará 
Paka, IČO: 03661644, na nebytové prostory v budově č. p. 20, Stará Paka na částku 2 000,00 Kč 
měsíčně s platností od 1. 4. 2020. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat dodatek výše uvedené 
smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení a tento dodatek smlouvy jménem obce uzavřít. 
 
Přijato usnesení č. 261/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje změnu (doplnění) nájemní smlouvy ze dne 2. 1. 2019 
uzavřené s p. Pavlem Vítem, bytem Karlov 13, Stará Paka, IČO: 72863820, o právo parkování nájemce 
na vymezené části pozemku p. č. 670/1, k. ú. Brdo po dobu jeho fyzické přítomnosti v pronajatých 
prostorách za podmínky zabezpečení veškerých možných opatřeních ze strany nájemce k zamezení 
vzniku škody na vymezené části pozemku p. č. 670/1, k. ú. Brdo.  
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat dodatek výše uvedené 
smlouvy podle bodu I. tohoto usnesení a tento dodatek smlouvy jménem obce uzavřít. 
 
Přijato usnesení č. 262/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 200/1, druh 
pozemku ostatní plocha, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 263/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 1039/5, druh 
pozemku zahrada, katastrální území Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 264/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje prodej pozemku p. č. 75, druh pozemku trvalý travní porost, 
katastrální území Ústí u Staré Paky, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 265/2020:  
l. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje nákup pozemků p. č. 2, druh pozemku trvalý travní porost, 
výměra 3 277 m2, katastrální území Roškopov, p. č. 4, druh pozemku trvalý travní porost, výměra 
2 525 m2, katastrální území Roškopov, od vlastníka p. ……., bytem ……., datum narození ……., za 
částku 80 Kč za 1 m2. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka vypracovat a následně uzavřít 
jménem obce příslušnou smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
 
Přijato usnesení č. 266/2020:  
I. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o dílo – technickou pomoc při zajišťování 
stavby „Splašková kanalizace v ul. Revoluční, Stará Paka“, dodavatel Ing. Oldřich Makovička, 
IČO: 62054724 a Jarmila Makovičková, IČO: 72910780, oba bytem Havlíčkova 95, 506 01 Jičín, na 
částku 6 000,00 Kč za zpracování a podání žádosti na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 
10 000,00 Kč za zpracování podkladů ke kolaudaci vodovodu, 7 000,00 Kč za vyhodnocení dotace 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a 1,5% z fakturace ceny díla (stavby) za stavební dozor. 
II. 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá starostovi obce Stará Paka uzavřít jménem obce příslušnou 
smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení. 
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Přijato usnesení č. 267/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje možnost krátkodobého pronájmu přístavby nebytových 
prostor spolkům a organizacím za účelem uspořádání kulturních a jiných společenských akcí po dobu 
„zkušebního provozu“, který začíná přijetím tohoto usnesení končí přijetím nového usnesení o pronájmu 
těchto prostor. V případě vybírání vstupného ze strany nájemce činí cena pronájmu 2 000,00 Kč za 
jeden den. Povolení pronájmu, jakož i další podmínky pronájmu jsou plně v kompetenci starosty 
a místostarosty obce Stará Paka. 
 
Přijato usnesení č. 268/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí přijaté žádosti – návrhy na pořízení změny Územního 
plánu obce Stará Paka a následně schvaluje předání těchto žádostí pořizovateli (MěÚ Nová Paka) 
k posouzení. 
 
Přijato usnesení č. 269/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka v souvislosti s investiční akcí “Splašková kanalizace v ul. Revoluční, 
Stará Paka“ schvaluje uzavírání „Smlouvy o zajištění projektové dokumentace a územního rozhodnutí 
na kanalizační přípojku a souhlas s umístěním přípojky na pozemku“ s jednotlivými vlastníky 
nemovitostí. 
 
Přijato usnesení č. 270/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odstranění dřevěného průchodu mezi budovami č. p. 183 
a č. p. 185, Stará Paka za podmínky finanční spoluúčasti žadatele p. ……., bytem …….ve výši 50 % 
nákladů na odstranění a současně za podmínky vyřešení využívání a nájemného části tohoto průchodu 
nájemníkem bytu č. 9, Revoluční 183, Stará Paka. 
 
Přijato usnesení č. 271/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Základní škole Bodláka 
a Pampelišky, o.p.s., se sídlem Veliš 40, 507 21 Veliš, IČO: 25994581, výši 7 000,00 Kč. Zastupitelstvo 
obce Stará Paka rovněž neschvaluje finanční podporu pro žáky s trvalým bydlištěm v obci Stará Paka, 
kteří by se vzdělávali v Základní škole Bodláka a Pampelišky, o.p.s., neboť základní vzdělání je jim 
poskytováno Masarykovou základní školou Stará Paka, okres Jičín. 
 
Přijato usnesení č. 272/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje poskytnutí finančního příspěvku obci Bublava, Bublava 
č. p. 389, 358 01 Kraslice, IČO: 00259268, na transparentní účet veřejné sbírky na pomoc obci Bublava 
č. 115-9669510257/0100 ve výši 3 000,00 Kč.  
 
Přijato usnesení č. 273/2020:  
Zastupitelstvo obce Stará Paka deleguje ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pana Jana Herbera (v případě jeho nepřítomnosti jako 
náhradníka paní Hanu Hylmarovou) jako zástupce obce Stará Paka na 27. řádnou valnou hromadu 
společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, 
IČO: 60109149, jakož i na všechny případné další mimořádné nebo náhradní valné hromady 
Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. konané do 31. 12. 2020 a pověřuje ho (ji) účastí, 
zastupováním a hlasováním na těchto valných hromadách.  
 
 
 
Stará Paka dne 12. 3. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    ……………………………………… 
 Jan Herber  v.r.                    Josef Dlabola  v.r. 
   starosta         místostarosta 
 


